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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ КОМУНАЛЬНИМ 

НЕКОМЕРЦШ НИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЮРОВОГ РАД С Ь КА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок надання платних медичних послуг комунальним 
некомерційним підприємством «Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної 
ради» (далі -  КНП «КОЛ КОР», підприємство) (далі -  Положення) розроблено відповідно до:

- частини шостої статті 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ (дачі -  Основи);

- Цивільного кодексу України;
- Господарського кодексу України;
- Закону України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 № 5007-VI;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження 

переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих 
медичних закладах освіти»;

- п.п. 6.1.2, 6.1.5, 6.1.10, 7.3.18 Статуту комунального некомерційного підприємства 
«Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради» (далі -  Статут), який 
передбачає можливість надання платних медичних послуг населенню.

1.2. В основі Положення:
- Методика розрахунків вартості надання платних медичних послуг у державних та 

комунальних закладах охорони здоров’я, розроблена Державною науковою установою 
«Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління 
справами та видана Українським центром наукової медичної інформації і патентно- 
ліцензійної роботи Міністерства охорони здоров’я України (далі — Методика);

- Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1075 (далі - Методика № 1075);

- Розрахунок тарифів платних медичних послуг проводиться з урахуванням фактичних 
витрат.

1.3. Метою Положення є:
- регламентування процесу надання платних послуг підприємством;
- обґрунтування методологічної бази для розрахунку собівартості послуг, тарифів на 

платні послуги КНП «КОЛ КОР»;
- задоволення потреб пацієнтів в повному обсязі за рахунок максимального 

використання потенціалу підприємства та отримання додаткового джерела фінансування для 
розвитку матеріально-технічної бази лікарні;

- забезпечення чіткого обліку всієї роботи з надання платних послуг та контролю за 
якістю їх виконання керівниками структурних підрозділів.

1.4. Дане Положення визначає перелік платних послуг, порядок формування тарифів на 
платні послуги, а також порядок надання платних послуг фізичним та юридичним особам.

1.5. Положення розроблено та відповідає внутрішній обліковій політиці КНП «КОЛ 
КОР».



II. ПЛАТНІ ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЄ КНП «КОЛ КОР»
2.1. КНП «КОЛ КОР» самостійно організовує та надає платні медичні послуги на 

засадах, визначених пунктом 1.6 Статуту КНП «КОЛ КОР»: провадить цю діяльність як 
господарську некомерційну, спрямовану на досягнення соціальних цілей, без мети 
одержання прибутку. Соціальні цілі полягають у реалізації права на охорону здоров’я згідно 
зі статтею 6 Основ.

2.2. Перелік медичних послуг у Положенні відповідає Переліку платних послуг, які 
надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних 
навчальних закладах, затвердженому постановою КМ України від 17.09.1996 № 1138 (далі -  
Перелік № 1138).

2.3. Враховуючи вимоги Переліку № 1138 підприємство надає такі платні послуги:
2.3.1. Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями КНП «КОЛ 

КОР» -  платні медичні послуги. Перелік платних медичних послуг, що надає КНП «КОЛ 
КОР» містить Додаток 1 до Положення.

2.3.2. Послуги з провадження господарської та/або виробничої діяльності -  платні 
немедичні послуги. Перелік платних немедичних послуг, що надає КНП «КОЛ КОР», та 
перелік посад працівників, які беруть участь у їх наданні, містить Додаток 2 до Положення.

2.4. Враховуючи вимоги п. 7.3.18 Статуту розрахунок та затвердження тарифів на 
медичні послуги, котрі надаються поза договорами про медичне обслуговування населення 
та відповідають предмету діяльності Підприємства, а також визначення напрямів 
використання коштів, що отримані за надані медичні та немедичні послуги належить до 
компетенції головного лікаря КНП «КОЛ КОР».

III. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ТА КОНТРОЛЬ ЗА 
ВИКОНАННЯМ ВИМОГ ДО ЇХ ЯКОСТІ

3.1. Для виконання платних послуг підприємство використовує свої основні засоби, 
матеріальні та нематеріальні активи.

3.2. Робота щодо організації та надання платних послуг очолюється головним лікарем 
підприємства.

3.3. Відповідальними особами ведеться реєстр пацієнтів в окремих журналах обліку та 
фіксуються результати отриманих замовниками послуг. Безпосереднє керівництво 
здійснюється завідувачами відділень та медичними сестрами старшими.

3.4. Медичні послуги надаються медичним персоналом КНП «КОЛ КОР», на підставі 
ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

3.5 У собівартість платних медичних послуг включаються витрати на оновлення 
основних засобів -  передбачаються у розмірі до 25 %, з метою розвитку матеріально- 
технічної бази підприємства.

3.6. Грошові надходження за медичні послуги зараховуються на поточний рахунок 
КНП «КОЛ КОР» як кошти спеціального фонду та витрачаються відповідно до 
затвердженого фінансового плану.

3.7. Надання платних немедичних послуг здійснюється персоналом структурних 
підрозділів КНП «КОЛ КОР».

3.8. У собівартість платних не медичних послуг включаються витрати на оновлення 
основних засобів -  передбачаються у розмірі до 25 %, з метою розвитку матеріально- 
технічної бази підприємства

3.9. Кошти, сплачені за надання немедичних послуг перераховуються контрагентом на 
діючі рахунки КНП «КОЛ КОР», відповідно до чинного законодавства України та 
витрачаються відповідно до затвердженого фінансового плану.

3.10. Інші платні послуги, передбачені господарською діяльністю підприємства та 
не заборонені чинним законодавством України.



3.10.1 У собівартість інших платних послуг включаються витрати на оновлення 
основних засобів -  передбачаються у розмірі до 25 %, з метою розвитку матеріально- 
технічної бази підприємства.

3.10.2. Кошти за послугу перераховуються контрагентом на діючі рахунки КНП «КОЛ 
КОР», відповідно до чинного законодавства України.

3.10.3. Платні послуги надаються працівниками підприємства у вільний від основної 
роботи час або окремим персоналом в робочий час.

IV. РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

4.1. Розрахунок собівартості платних медичних послуг здійснюється на підставі 
Методик зазначених в п 1.2.

V. ОПЛАТА ПОСЛУГ

5.1. КНП «КОЛ КОР» приймає оплату на підставі укладеної угоди з фізичними 
чи юридичними особами, в тому числі страхових компаній на надання платних послуг, через 
каси лікарні із застосуванням РРО, про що видається фіскальний чек.

5.2. Фізичні та юридичні особи розраховуються за послуги у готівковій і безготівковій 
формі. Розрахунки з фізичними особами в касі КНП «КОЛ КОР» здійснюються 
з дотриманням вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті 
в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 
№ 148.

5.3. Надання платної послуги здійснюється на умовах 100% предоплати.
5.4. Відповідальні особи надають платні медичні послуги тільки після пред’явлення 

отримувачем документа про оплату: квитанції прибуткового касового ордера, фіскального 
чека РРО, банківської квитанції.

VI. РОЗПОДІЛ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
6.1. Кошти, отримані від надання платних послуг, КНП «КОЛ КОР» використовує 

винятково в межах статутної діяльності, з дотриманням пунктів 1.6, 1.7 та 1.8 Статуту, що 
забороняють прямий розподіл прибутку між засновниками та працівниками, членами органів 
управління та іншими пов'язаними з ними особами. Натомість, ці кошти спрямовуються 
виключно на досягнення основної мети підприємства -  забезпечення медичного 
обслуговування населення області, шляхом надання йому високоспеціалізованої 
стаціонарної та амбулаторно-консультативної медичної допомоги (послуг) в порядку та 
обсязі, встановлених законодавством

6.2. Пріоритетні напрями розподілу коштів, отриманих за надання платних послуг:
• оплата праці медичних працівників КНП «КОЛ КОР» -  передусім тих, які 

забезпечують надання платних послуг, в розмірі затвердженому у калькуляції в частині 
витрат на оплату праці;

• сплата ССВ, інших обов’язкових платежів, що відповідає п. 6.2.1., 6.2.4 Статуту;
• оновлення матеріально-технічної бази КНП «КОЛ КОР»;
• оплата комунальних послуг (в окремих випадках), оплату праці та відшкодування 

витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг;
• проведення заходів, пов’язаних з виконанням підприємством основних функцій, які не 

забезпечені (або частково забезпечені) видатками на утримання лікарні;



VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Особи, які мають пільги з медичного обслуговування згідно чинного законодавства 
України, обслуговуються за програмою медичних гарантій.

7.2. В інших випадках платні медичні послуги пільговим категоріям населення 
надаються на загальних підставах.

7.4. Скарги від пацієнтів, які можуть виникнути при наданні платних послуг, 
вирішуються шляхом переговорів, або в судовому порядку, згідно чинного законодавства 
України.

7.5. Зміни до Положення вносяться наказом головного лікаря Підприємства.
7.6. Додатки до цього Положення є його невід’ємною частиною.
7.7. Положення набирає чинності з дати затвердження його наказом головного лікаря 

КНП «КОЛ КОР».
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